
56. konvent Pražského seniorátu ČCE 

1. zasedání, 9. listopadu 2019, Strašnice Tisk č. 2

Zpráva předsednictva o plnění usnesení 4. zasedání  55. konventu Pražského seniorátu ČCE

1. návrhy 4. zasedání 55. konventu Pražského seniorátu na synod
(a) návrh na revizi růstu repartic – synod nepřijal
(b) návrh na navýšení mezd - synod nepřijal (návrh neodpovídal požadavku na vyčíslení zdrojů a nákladů)
(c) návrh na umožnění dvouleté podpory grantů – synod přijal v navrženém znění

2. Návrhy týkající se života seniorátu:
(a) návrh týkající se vyjádření k rozpočtu ve zprávě o hospodaření PS – ke dni sestavení zprávy předsednictva

nebyla zpráva k disposici.
(b) Rozhodnutí o užití výnosu seniorátní adventní sbírky: výnos seniorátní adventní sbírky byl v roce 2018  

106 621,- Kč – užita byla podle rozhodnutí konventu
(c) Žádost FS Škvorec o podporované farní místu – tuto žádost synod schválil, SV podá na konventu informaci 

o stavu využívání žádosti.
(d) Pověření SV k uspořádání seniorátní konference na téma agendy ČCE – konference proběhla v pátek 29. 

března od 17.00 do 20.00 hod. v druhém žižkovském sboru (Čajkovského 1639/10). Na téma „Bohoslužby v ČCE 
a nová agenda?“ . Konference se účastnila  Radmila Včelná, předsedkyně liturgického poradního odboru 
synodní rady.

3. Jednání o předlohách zaslaných SR
(a) Navrhované změny CZ – možnost užití účelově vázaných prostředků a postavení dozorčí rady Diakonie byly

synodem přijaty (55. konvent na svém 4. zasedání doporučil usnesením tyto změny přijmout)
(b) Oblastní pastýřská rada I. - výsledky voleb na synodu, ke kterým konvent poskytl doporučení

▪ Členové:
• Presbyteři: Eva Drahoňovská, Jaromír 

Křivohlavý
• Kazatelé: Joel Ruml, Jiří Weinfurter
• Právník: Pavel Klimeš

▪ Náhradníci:
• Presbyteři: 1. Martin Hrubeš, 2. Petr 

Pištora
• Kazatelé: 1. Marta Zemánková, 2. 

Pavla Jandečková
• Právník: Marta Ježdíková

4. Došlá korespondence
(a) Předsednictvo konventu obdrželo v kopii rezignaci sestry Zdeny Skuhrové na post seniorátní kurátorky 

Pražského seniorátu, tak jak to sestra Zdena Skuhrová oznámila již na posledním zasedání 55. konventu v roce 
2018. Rádi bychom zde vyjádřili vděčnost a díky za roky služby.

(b) v rámci předkonventí korespondence se sbory obdrželo předsednictvo některé návrhy pro volbu 
seniorátního kurátory – tyto návrhy byly předány SV jména budou navržena v rámci kandidátky při volbě s 
informací, který sbor je navrhl. 

Za předsednictvo 55. konventu sestavil Matěj cháb
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